
 

 
 

 

 20صفحه 

 1399ماه سال مهر(ناپيوسته) اي ): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

آذربايجان 
 شرقي

 سازي تبريزگروه ماشين
كاربردي  -مركز آموزش علمي 

 سازي تبريزگروه ماشين

 كارداني فني مكانيك خودرو
 منطقه صنعتي قراملك -تبريز 

 كارداني فني نصب و نگهداري جرثقيل  32896082-041

  كشي صنعتيكارداني فني نقشه

موسسه بنياد خيريه ژنتيك 
  سالمت نسل فردا

كاربردي  -علمي  مركز آموزش
  خدمات بهزيستي نسل فردا

خيابان سليمان  -خيابان آزادي -تبريز   دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه
اداره  -نشانيروي آتشروبه -خاطر

  بهزيستي شهرستان تبريز
34782340-041  

  گري توانبخشي مبتني بر جامعهاي تسهيلكارداني حرفه
  تكنولوژي آموزشياي كارداني حرفه

  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

آذربايجان 
  غربي

جهاد دانشگاهي 
  غربيآذربايجان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جهاد دانشگاهي اروميه

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه

: خيابان 1ساختمان شماره  -اروميه 
خانه  -پاسداران (ساحلي)خيابان  -كاشاني

جاده  5: كيلومتر2جوان  ساختمان شماره 
  جاده فرعي كولق -فرودگاه

33460031-044  

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 

  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 
  پزشكيكارداني فني گياه

 -دانشگاه جامع علمي 
كاربردي واحد استان 

  غربيآذربايجان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  دهخدا (تكاب)

  جسمانيمربيگري پايه آمادگي  -اي تربيت بدني كارداني حرفه

خيابان  -خيابان امام خميني (ره) -تكاب 
  فارابي
45531572-044  

  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  كارداني فني ايمني، بهداشت و محيط زيست درمعادن
  استخراج -كارداني فني معدن 

  سازي كامپيوتريبرنامه -افزار نرمكارداني فني 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  مياندوآب

  امور نمايشگاهي -اي بازرگاني كارداني حرفه

خيابان شهداي  -بلوار انقالب -مياندوآب 
  شرقي
45265999-044  

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  دبستانيتربيت مربي پيشاي كارداني حرفه

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  معماري داخلي -اي معماري كارداني حرفه

  كارداني فني شهرسازي
  كارداني فني مكانيك خودرو

كاربردي  -مركز آموزش علمي   پاششركت ايران
  پاششركت ايران

  اي بازاريابيكارداني حرفه

روي روبه -2خيابان مدني  -اروميه 
 -پورجنب فروشگاه تقي -خيابان سيد جواد

  37پالك 
32239858-044  

  انبارداري -اي بازرگاني حرفه كارداني
  هاي فروشاي تكنيككارداني حرفه

  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه
  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  برق صنعتي -كارداني فني برق 

  مكانيك تاسيسات صنعتي -كارداني فني مكانيك 
  صنعت -كارداني فني مميزي انرژي 

شركت صنعت فرسازان 
  ماكو

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  شركت صنعت فرسازان ماكو

  كارداني فني ابزار دقيق

 ساختمان سايار -بلوار شهيد رجايي -ماكو 
34250602-044  

  كارداني فني ايمني كار و حفاظت فني
  كارداني فني جوشكاري
  كارداني فني لوازم خانگي

  آزمون فلزات -كارداني فني متالورژي 

كاربردي  -مركز آموزش علمي   شهرداري اروميه
  شهرداري اروميه

  اي اطفاي حريق شهريكارداني حرفه

 -خيابان خردمند -خيابان رودكي -اروميه 
  پورجنب پارك شهيد حضرت

33680442-044  

  اي امداد و نجات شهريكارداني حرفه
  اي روابط عموميكارداني حرفه

  كارداني فني شهرسازي
  بتن -كارداني فني عمران 

  معماري شهري -كارداني فني معماري 
 

 

 



 

 
 

 

 21صفحه 

 1399ماه سال مهر(ناپيوسته) اي ): استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصيلي، نشاني و تلفن مراكز آموزشي در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه5ادامه جدول شماره (

 نشاني و تلفن مركز آموزشي رشته تحصيلي مركز آموزشي دستگاه متقاضي استان

آذربايجان 
 غربي

فرماندهي انتظامي استان 
 غربيآذربايجان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
فرماندهي انتظامي استان 

 غربيآذربايجان

 اي انتظامات و حراست فيزيكيكارداني حرفه

بعد از پل  -ابتداي جاده سلماس -اروميه 
 پورخيابان شهيد قلي -سوم خرداد

32754901-044  

 انتظامياي پيشگيري كارداني حرفه

  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه
  امور ضابطين قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  اي عمليات مرزباني (زميني)كارداني حرفه

  اي عمليات ويژه انتظاميكارداني حرفه
  اي كنترل ترافيكحرفهكارداني 

قرارگاه حمزه سيدالشهدا 
  (ع)

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
استان  -امام حسين (ع) 
  غربيآذربايجان

  اي امور حفاظت اطالعات سازماني كارداني حرفه

خيابان شهيد  -1خيابان همافر  -اروميه 
  كوچه اول -گلستاني

32772710-044  

  فرهنگياي امور كارداني حرفه
  مربيگري پايه آمادگي جسماني -اي تربيت بدني كارداني حرفه

  اي تربيت مربي قرآن كريمكارداني حرفه
  اي تربيت مروج سياسيكارداني حرفه
  امور اداري -اي مديريت كارداني حرفه

  لجستيك و زنجيره تامين -اي مديريت كارداني حرفه

صنعتي  موسسه مديريت
  غربيتام پيوند آذربايجان

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
سازمان مديريت صنعتي 
  غربينمايندگي استان آذربايجان

  اي امور بانكيكارداني حرفه

 -خيابان حج -خيابان عمار -اروميه 
روي سازمان نظام متري روبه14انتهاي 

  مهندسي
33466150-044  

  اي امور بورسكارداني حرفه
  اي امور بيمهكارداني حرفه

  امور گمركي -اي بازرگاني كارداني حرفه
  حسابداري دولتي -اي حسابداري كارداني حرفه
  حسابداري مالياتي -اي حسابداري كارداني حرفه

  حسابرسي -اي حسابداري كارداني حرفه
  صنفيوري واحدهاي بهره -اي مديريت كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه

  هيات موسس

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  1مهاباد 

  اي امداد سوانحكارداني حرفه

روي روبه -شهرك كارمندان -مهاباد 
  مسجد پاكنهاد

42345588-044  

  اي امور بورسكارداني حرفه
  حسابداري مالي -اي حسابداري كارداني حرفه
  ارشاد و معاضدت قضايي -اي حقوق كارداني حرفه

  حقوق ثبتي -اي حقوق كارداني حرفه
  آثار ديداري و شنيداري -اي مترجمي زبان انگليسي كارداني حرفه

  اي مديريت كسب و كاركارداني حرفه
  برق صنعتي -كارداني فني برق 

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  2مهاباد 

 -: فرهنگيان1ساختمان شماره  -مهاباد   خدمات قضايي -اي حقوق كارداني حرفه
  22پالك  -17كوچه  -8ايستگاه 

 -: شهرك كارمندان2ساختمان شماره 
  باالتر از مسجد پاكنهاد (مسجد شهرك)

42349295-044  

  اي طراحي لباسكارداني حرفه
  گرافيك -اي هنرهاي تجسمي كارداني حرفه

  هاي كامپيوتريكارداني فني شبكه
  معماري شهري -كارداني فني معماري 

  اردبيل

جمعيت هالل احمر استان 
  اردبيل

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
  جمعيت هالل احمر استان اردبيل

 -چهار راه امام خميني (ره) -اردبيل   اي امداد سوانحكارداني حرفه
روي اداره كل روبه -خيابان دادگستري

  امالك استان اردبيل
33231441-045  

  ديدگان در حوادثاي توانمندسازي آسيبكارداني حرفه

كاربردي  -مركز آموزش علمي   جهاد دانشگاهي اردبيل
  جهاد دانشگاهي اردبيل

  دبستانياي تربيت مربي پيشكارداني حرفه

بلوار علي  -شهرك كارشناسان -اردبيل 
  نبش ميدان شفاء -دايي

33749512-045  

  اي تكنولوژي آموزشيكارداني حرفه
  اورژانس اجتماعي -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه
  مددكاري خانواده -اي مددكاري اجتماعي كارداني حرفه

  گياهان دارويي و معطر -كارداني فني باغباني 
  هاي گستردهاينترنت و شبكه -كارداني فني فناوري اطالعات 

خانه كارگر جمهوري 
اسالمي ايران تشكيالت 

  استان اردبيل

كاربردي  -مركز آموزش علمي 
خانه كارگر جمهوري اسالمي 
  ايران تشكيالت استان اردبيل

  حسابداري صنعتي -اي حسابداري كارداني حرفه
 -شهرك رازي -ميدان ايثار -اردبيل 

جنب سالن شهيد  -متري رازي 35خيابان 
  خدنگي
33664178-045  

  برقيكارداني فني آسانسور و پله
  كارداني فني الكترونيك صنعتي

  تاسيسات الكتريكي ساختمان -كارداني فني برق 
  هاي الكتريكيتعمير و نگهداري ماشين -كارداني فني برق 

 

 

 


